Curs online Managementul Timpului: 01 - 30 nov. 2009
Locul desfasurarii: Platforma eLearning a Online-School.ro
Organizator: Kaizen T&C

Insusirea competentelor de management al timpului ar trebui sa fie in topul
nevoilor de pregatire ale oricarui individ. Cursul "Managementul Timpului"
este proiectat sa contribuie la realizarea obiectivelor profesionale si a
sarcinilor cheie. Participantilor le sunt introduse concepte moderne de
administrare eficienta a timpului. Totodata, sunt prezentate solutii pentru
eliminarea "hotilor" de timp si tratarea diferitelor intreruperi. Aplica ceea ce
vei invata la acest curs si vei vedea cum gestionarea timpului nu va mai fi o
problema! Cursul este oferit in format e-learning de Kaizen Training &
Consulting - societate specializata in promovarea si furnizarea educatiei
permanente - prin intermediul proiectului Online-School.ro - The freedom to
learn! iar daca te inscrii pana pe 30 octombrie 2009 ai o taxa de instruire
promotionala. Start date: 01 noiembrie 2009 Durata cursului: 30 de zile
Taxa instruire: 180 lei Loc de desfasurare: platforma eLearning a
Online-School.ro Ce vei studia? Tema 1: Realitatea: Fiecare zi are 24 de
ore! Tema 2: Factorii si situatiile 'cronofile': Cine ne mananca timpul? Tema
3: Viciul amanarii: Cum scapam de el? Tema 4: Incepe ziua in forta:
Instrumentele care iti garanteaza eficienta! Tema 5: Prioritatile: Vesta ta de
salvare! Tema 6: Fii SMART: Obiective pentru performanta! Tema 7: Trusa
managerului de timp: Cateva sfaturi pe care sa le tii aproape! Scopul
cursului: Acest curs isi propune sa ofere participantilor o serie de informatii
si instrumente utile pentru gestionarea timpului, gestionarea propriei
persoane si recastigarea controlului asupra vietii de zi cu zi. Beneficii: In
urma acestui curs vei invata sa: oAloci mai mult timp activitatilor care iti
permit sa iti atingi obiectivele oSpui 'NU' intreruperilor si distragerilor
oFolosesti instrumentele de management de timp mult mai eficient
oIntegrezi tehnicile de gestionare eficienta a timpului in activitatile de zi cu zi
oAdopti strategii si tehnici impotriva amanarilor oIdentifici cauzele si factorii
care determina un consum ineficient de timp oIti stabileasca obiective clare,
realiste si motivante Cine poate participa? oManageri, angajati, persoane
care ar avea nevoie de macar o zi de 36 de ore oAngajati care au un plan
de cariera si vor sa il realizeze si cei care nu au, dar doresc sa isi
construiasca unul oToate persoanele pentru care timpul este un dusman, nu
un aliat Ce avantaje ai daca participi la un curs online? o Ai acces la toate
resursele unui curs traditional o Iti reduci costurile cu instruirea in mod
semnificativ o Elimini barierele de spatiu si de timp de la un curs clasic o
Studiezi in ritm propriu, cand ai timp si fara a depinde de evolutia celorlati

participanti o Ai parte de sprijinul si feedbackul unor traineri consacrati, care
folosesc metode modern de instruire o Interactionezi cu restul colegilor de la
curs o Poti accesa resursele cursului ori de cate ori ai nevoie o Iti
imbunatatesti cunostintele si iti dezvolti abilitatile in domeniul studiat o Obtii
Certificat de Absolvire a cursului Alte cursuri pe care le poti gasi in pachetul
educational Online-School.ro sunt: Analiza performantei financiare a firmei,
Branding - Concepte fundamentale, Comunicare si negociere in afaceri,
Dreptul Concurentei - program de conformare, Gandirea "out of the box" in
afaceri, Leadership situational, Leadership si dezvoltarea echipei,
Managementul conflictelor intr-o organizatie, Managementul modern al
organizatiei, Managementul noilor produse, Managementul organizatiei de
tineret, Managementul proiectelor, Managementulfondurilor structurale,
Marketing pentru afaceri de succes, Performanta in vanzari, PR Promovarea imaginii de companie, Personal Branding, 5S - Managementul
performant la locul de munca.
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